


γιατί εδώ και καιρό έχουµε συνειδητοποιήσει 
πως ο φασισµός (µε ή χωρίς σβάστικα) έχει 
απλωθεί σε όλες τις πτυχές της ζωής µας.

(η τούρκικη ονοµασία της θεσσαλονίκης), 
γιατί σε πείσµα των ελληναράδων 

θα υπενθυµίζουµε ό,τι σ’ αυτή την πόλη 
πάντα ζούσαν άνθρωποι διαφορετικών 

εθνικοτήτων που ήξεραν να συµβιώνουν 
και να πολεµούν µαζί.

 ∆εν έχουµε καµία σχέση και είµαστε εχθρικοί 
µε κόµµατα, παπαδαριά, µαφίες (κάθε είδους) 

και media.

- Αν κάποιος ψηθεί να επικοινωνήσει µαζί µας 
µπορεί να µας στείλει mail στο: 

antifasln@yahoo.gr

- Το ηλεκτρονικό αρχείο της συνέλευσης µπορείς 
να το βρείς στο: https://antifasln.wordpress.com

- Το antifa report #17 τυπώθηκε τον 
Φεβρουάριο του 2019,  σε 2500 αντίτυπα.

- Μοιράζεται σε σχολεία της θεσσαλονίκης, 
στέκια, καταλήψεις και antifa συναυλίες.

Μας είπαν ότι έχουν γίνει τα σχολεία φωλιές φασιστών! Ότι 
βγήκαν χιλιάδες εθνικιστές µαθητές στον δρόµο! Μπορεί και όχι. Η 
όλη ιστορία µε τις καταλήψεις σχολείων όσο γρήγορα φούσκωσε από 
τα µίντια τόσο γρήγορα ξεφούσκωσε µόνη της. Σηµαίνει αυτό ότι δεν 
υπάρχουν φασιστάκια στα σχολεία; Το κάθε άλλο! Πάντα υπήρχαν και 
συνεχίζουν να υπάρχουν, το ξέραµε αυτό,  όλοι το ξέραν, και ας 
πέφτουν κάθε φορά από τα σύννεφα. Αυτό που λέµε εµείς είναι ότι 
ποτέ, ούτε και τώρα, δεν παίζαν µπάλα µόνοι τους. Και θα το 
εξηγήσουµε αυτό παρακάτω.

∆εν είναι η πρώτη φορά που ξεκινάει κύµα καταλήψεων από το 
πουθενά. Έγινε πριν 2 χρόνια, όταν έκλεισαν τα µισά σχολεία της 
θεσσαλονίκης για µια ατάκα του Φίλη (τον θυµάται άραγε κανένας 
αυτόν;) για τους πόντιους. Από εκείνη την ιστορία πριν χρόνια που 
κανένας δεν θυµάται µπορούν να βγουν 2 συµπεράσµατα. Το ένα 
είναι ότι ή οι µαθητές και οι µαθήτριες στις µέρες µας δείχνουν µια 
συγκινητική έφεση στην εθνογραφία ή (όπως το θυµόµαστε εµείς) θα 
χρησιµοποιήσουν ό,τι µαλακιά βρεθεί µπροστά τους για να γλιτώ-
σουν έστω για λίγο από την ατελείωτη βαρεµάρα του σχολείου. Το 
πιο σηµαντικό συµπέρασµα, όµως, είναι ότι το να στηθεί “κύµα” 
καταλήψεων είναι µια εύκολη -κρατική- υπόθεση.  Αν σ' αυτό 
προσθέσεις και την ακραία προώθηση από τα κανάλια, έχεις το 
σκηνικό του Νοέµβρη του 2018. 

Αυτό, όµως, που σίγουρα δεν είπαν τα κανάλια, και που εµείς το 
ξέρουµε πολύ καλά, είναι ότι στα σχολεία υπάρχουν και άλλες 
φιγούρες, οι αντιφασίστριες και οι αντιφασίστες. Αυτοί και αυτές 
που τώρα και πάντα, σε µεγάλα αλλά και µικρά καθηµερινά σκηνικά 
δίνουν µάχες µε τους µπούφους φασίστες. Αυτοί που δεν είναι 
έλληνες και αυτές που και να είναι χέστηκαν κιόλας. Αυτοί που δεν 
περίµεναν το american history-x για να νιώσουν τι εστί φασισµός 
και αυτές που έχουν ένα σωρό προβλήµατα να αντιµετωπίσουν στις 
ζωές τους. Ξέρουµε ότι είναι εκεί, κάνουν µια σοβαρή δουλειά. 

τυροπιτα   μακεδονια
Α, και κάτι τελευταίο. Το συζητήσαµε και το 

αποφασίσαµε. Μεγαλύτερη ξεφτίλα από το να κάνεις 
κατάληψη µε την υποστήριξη (αν όχι την καθοδήγηση) 
από γονείς/καθηγητάδες/διευθυντάδες δεν υπάρχει.



Πριν αρχίσουµε να εξηγούµε γιατί η Μακεδονία δεν 
είναι ελληνική, είναι σηµαντικό να καταλάβουµε ότι το 
ίδιο το ελληνικό κράτος είναι µια συνθήκη που δεν 
έχει ούτε 200 χρόνια ζωής. Ένας από τους βασικούς 
τρόπους για να υπάρξει ήταν και είναι να δηµιουργεί 
εθνικά παραµύθια. Αυτά τα παραµύθια πρέπει να είναι 
πειστικά και να µην έχουν κενά. Για όσες και όσους 
δεν πεισθούν ή χαλάνε τη συνέχεια της ιστορίας, το 
ελληνικό κράτος (όπως και κάθε άλλο κράτος) έχει 
τρόπους να τους διαχειριστεί και βασικά να τους 
εξοντώσει. 

Λέµε ότι η µακεδονία δεν είναι ελληνική γιατί 
γνωρίζουµε ότι ένα τµήµα της “έγινε” ελληνικό µέσα 
από βίαιες διαδικασίες. Το ελληνικό κράτος κατέκτησε 
το κεντρικό και νότιο τµήµα της περιοχής της µακεδο-
νίας από την οθωµανική αυτοκρατορία κατά τους 
βαλκανικούς πολέµους (πριν από 100 χρόνια περίπου) 
και το προσάρτησε στην επικράτειά του. Σε αυτό το 
κοµµάτι γης ζούσαν άνθρωποι µε διαφορετικές 
θρησκείες (µουσουλµάνοι, εβραίοι, χριστιανοί και 
πολλοί που δεν πίστευαν σε κανέναν θεό) που 
µιλούσαν διαφορετικές γλώσσες (µακεδόνικα, 
βουλγάρικα, ελληνικά, τούρκικα, αρµένικα, λαντίνο...) 
και διαλέκτους. Οι σλαβόφωνοι µακεδόνες, που 
αποτελούσαν σε πολλές περιοχές το µεγαλύτερο 
κοµµάτι του πληθυσµού (και συνήθως το πιο φτωχό) 
δέχθηκαν την κρατική και παρακρατική βία του τότε 
ελληνικού βασιλείου. Από τις µαζικές δολοφονίες 
ολόκληρων χωριών µέχρι την απαγόρευση της 
µακεδονικής γλώσσας, το ελληνικό κράτος κατάφερε 
να αλλάξει την πληθυσµιακή σύσταση έτσι που να 
φαίνεται πολύ λογική η ελληνικότητα της µακεδονίας. 
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*∆εν µπορούµε να µπούµε σε λεπτοµέρειες σε αυτό το 
κείµενο, ωστόσο, έχει αξία να αναφέρουµε ότι πολλοί ντόπιοι 
σλαβόφωνοι µακεδόνες πολέµησαν µε τον δηµοκρατικό 
στρατό (∆ΣΕ) στον εµφύλιο πόλεµο. Με την ήττα του ∆ΣΕ 
κάποιοι πήραν το δρόµο της εξορίας προς την περιοχή που 
τώρα βρίσκεται το κράτος της µακεδονίας. Αν θέλουµε να 
θυµηθούµε τους προγόνους µας, ας θυµηθούµε αυτούς και 
όχι τους ρουφιάνους, τους φασίστες και τους δωσίλογους. 

Να κρατάµε τις γειτονιές καθαρές από φασίστες 

Από το 1991 που διαλύθηκε η γιουγκοσλαβία κι άρχισαν να σχεδιάζονται 
ξανά τα σύνορα στα βόρεια του ελληνικού κράτους, ο ελληνικός ιµπεριαλι-
σµός αγρίεψε όσο ποτέ άλλοτε, βάζοντας στόχο το διαµελισµό του κράτους 
της µακεδονίας.  

Τα εθνικιστικά και ρατσιστικά συλλαλητήρια του '92 έδειξαν τον κανιβαλι-
σµό της ελληνικής κοινωνίας εναντίον του γειτονικού κράτους. Σχολεία 
κλείνουν, και µε τις πλάτες του υπουργείου µεταφέρονται µαθητές σαν 
πρόβατα στην αριστοτέλους για φασιστικές γυµναστικές επιδείξεις. Παρέα 
έχουν στρατιωτικούς συλλόγους, µακεδονικά παρακρατικά σωµατεία,, 
φασίστες µε περικεφαλαία, αλλά και κόµµατα της (και καλά) αριστεράς. Ο 
απλός ρατσισµός έγινε οργανωµένος φασισµός. Αυτή λοιπόν η "στιγµή" του 
ελληνικού φασισµού, ονοµάστηκε "µεγαλειώδες συλλαλητήριο για τη µακεδο-
νία". Πόσο απέχει η πραγµατικότητα του '19 από αυτή του '92; Ένα τσιγάρο 
δρόµος.

Τους μπήκαμε στο μάτι!

Η ακατανόμαστη (η μακεδονία δηλαδή!)
και ο ελληνικός φασισμός

τυροπιτα   μακεδονια

Μετά τα φασιστικά συλλαλητήρια του 
'18 ή κολλήσαµε την παρακάτω αφίσα 
ενηµερώνοντας: ας κοιµούνται ήσυχοι 
το ελληνικό κράτος και τα αφεντικά 
του. Κυκλοφορούν πολλοί εθνοµαλάκες 
που  υπερασπίζονται τα "εθνικά 
συµφέροντα/δίκαια". Φυσικά η αφίσα 
δέχτηκε άγριο σκίσιµο για να εξαφανι-
στεί, αλλά δε µασήσαµε µία. ∆εν 
αντιδράσαµε βέβαια µόνο εµείς. Μαζί 
µε εµάς αντέδρασαν κάµποσοι ακόµη 
(µαθήτριες/ες ή µη) εθνοπροδότες! 

Φυσικά έγιναν και δύο παγκόσµιοι πόλεµοι 
και ένας εµφύλιος*. Το ελληνικό κράτος, ως 
νικητής ξανάγραψε την ιστορία όπως το 
συνέφερε. Απέκρυψε όλη τη βία που εξαπέλυ-
σε, κατηγόρησε τους εχθρούς του για να το 
παίξει πληγωµένο σπουργιτάκι και δηµιούργη-
σε µία και καλά ιστορική συνέχεια 2000 
χρόνων που περιλαµβάνει τον µεγαλέκο και το 
άλογό του. 

Αν και θα µπορούσαµε να πούµε πολλά 
ακόµα, αρκεί να πούµε ένα. ∆εν µας νοιάζει η 
ιστορία από φιλοσοφική άποψη. Θέλουµε να 
ξέρουµε το παρελθόν µας γιατί είναι ντροπή να 
πέφτεις θύµα του κάθε καραγκιόζη οργανωµέ-
νου ή µη φασίστα, κάθε ηλίθιου καθηγητή, 
κάθε περήφανου “γνήσιου απόγονου του 
µεγαλέκου” µε ράσα ή χωρίς. Το να γνωρίζου-
µε την ιστορία µας ως εργάτριες και εργάτες 
του 21ου αιώνα είναι ένα απαραίτητο 
εργαλείο, χωρίς το οποίο είµαστε καταδικα-
σµένες/οι να φάµε την ήττα από τα αφεντικά µε 
το κουταλάκι.

Α, και κάτι τελευταίο. Το συζητήσαµε και το 
αποφασίσαµε. Μεγαλύτερη ξεφτίλα από το να κάνεις 
κατάληψη µε την υποστήριξη (αν όχι την καθοδήγηση) 
από γονείς/καθηγητάδες/διευθυντάδες δεν υπάρχει.




